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Al tien jaar een
trouwe kameraad

Projectcoördinator Tjarda Stelling

‘ Na 25 jaar was het misschien ook wel tijd  
voor iets nieuws’

De Kunstcommissie gaf tien jaar geleden kunstenaar 
Yvonne Visser opdracht voor het maken van een 
bronzen hond met een sympathiek karakter. Vanaf 
het begin heeft het kunstwerk een grote aantrek
kingskracht op voorbijgangers. Vooral kinderen 
vallen als een blok voor de trouwe viervoeter. Regel
matig zien we dan ook dat hij een knuffel krijgt. En 
menig kind klimt even op zijn ijzersterke rug. Ook de 

vierjarige Sophie uit Groningen vindt de hond lief.  Bij 
elk bezoek moet ze even langs de hond lopen en 
geeft ze deze een aai over zijn neus en koppie. ‘Hij is 
geen puppy meer. Mijn zusje Rosa wel,’ zegt Sophie. 
Sophie gaat met opa Van der Winde op bezoek bij 
haar moeder en haar pasgeboren zusje. Ze komt al 
vijf dagen even langs. Haar zusje weegt maar 1.925 
gram en moet aansterken tot ze 2.000 gram is. 

Hét schattigste ‘huisdier’ van het Martini Ziekenhuis is te vinden op looproute 0.2 richting de Spoedeisende Hulp.
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Bianca Habing  
Managementassistent/crisiscoördinator

Het geschikte moment
Het voelde als een cadeautje om de Matrix als eerste te mogen 
lezen, zodat ik er een passend voorwoord bij kon schrijven. Het 
was op 1 juni dat ik me settelde in de tuin in het zonnetje en 
deze Matrix ging lezen. Precies de dag dat ons brandwonden
centrum veertig jaar bestond en de start van een mooi 
 jubileumjaar. Het lijkt als de dag van gisteren dat ik begon 
als verpleegkundige in het Martini Ziekenhuis. Na een 
 periode bij Interne Geneeskunde en Orthopedie belandde 
ik bij toeval op het Brandwondencentrum, waar ik nu meer 

dan 20 jaar werkzaam ben. Ik ondersteun het team op aller
lei manieren en ik ben trots dat ik woordvoerder mag zijn voor ons 
Brandwondencentrum. 

Inmiddels werk ik óók als crisiscoördinator voor het ziekenhuis. Gedurende  
de jaren dat ik werk heeft de techniek grote stappen voorwaarts gemaakt.  
Er zijn daardoor ook nieuwe risico’s bijgekomen. Eerder was werken met  
een  papieren dossier normaal, nu is dat een noodprocedure. In deze 
 papieren Matrix is er geen sprake van een crisis. Sterker nog, er is geen 
wolkje aan de lucht. Het is een mooie mix van artikelen. Mijn complimenten 
voor iedereen die heeft meegewerkt aan deze Matrix, zowel voor als achter 
de schermen. 

In deze Matrix lees je dat het Niercentrum een jubileum viert, 25 jaar, gefeli
citeerd! Verpleegkundige Afina van Dijk laat zien dat de aanhouder wint en 

fysiotherapeut Bert Cuijpers en diëtist Esther van der Scheer brengen ons in 
beweging. Ook lees je de bewonderingwaardige verhalen van Tjarda Steling 

en Marina Middelberg. Het laat zien dat we allemaal kwetsbaar zijn. Ouderen 
helemaal. Daarom is het initiatief van de schakelafdeling in Maartenshof ook zo 
mooi. Mijn collega Alyda van het Brandwondencentrum vertelt over de Wens
ambulance waarmee ze mensen in hun laatste levensfase een bijzonder moment 
geven; ontroerend mooi. Tot slot sluit deze editie van Matrix met een aai over de 
bol van de trouwste kameraad van het Martini. 

Er zijn nog veel meer mooie inspirerende artikelen te lezen. Als Drentse in het 
Groningse wil ik zeggen: ’t kun minder! Veel leesplezier. 

Ik wens iedereen een hele zonnige en crisisvrije zomer toe en… BBQ veilig!

Colofon
Matrix is het personeelsmagazine van het Martini Ziekenhuis en verschijnt drie keer per jaar 

Redactie en vormgeving: Marketing & Communicatie Tekst: Silvia Kooij Fotografie: Jan Buwalda Fotografie 

Druk (op FSCverantwoord papier): Zalsman Groningen

Als je iets wilt doen met de informatie uit dit magazine of suggesties hebt, laat het ons dan weten via matrix@mzh.nl



De zomervakantie staat voor de deur. Tijd om 
je koffers te pakken! Maar hoe doe je dat slim? 
Vijf handige tips: 

1.  Maak vooraf een lijstje met wat je nodig 
hebt. Dat scheelt een hoop stress. Toch iets 
vergeten? Op je vakantiebestemming kun je 
natuurlijk altijd die tube tandpasta kopen. 

2.   Rol je kleren op. Dat scheelt een heleboel 
ruimte!

3.  Stop zware dingen zoals schoenen onderin  
je koffer. Vul je schoenen met sokken en 
ondergoed.

4.  Leg dat wat je het eerst nodig hebt, 
bovenop. Je toilettas bijvoorbeeld. Kun je  
je direct na aankomst even opfrissen.

5.   Onmisbare spullen zoals lenzen, zonnebril, 
paspoort en telefoon stop je in je 
handbagage. Heb je dat altijd bij de hand. 

 
 Fijne vakantie!

Je ziet het meestal op oude gebouwen of langs het spoor: graffiti. 
Maar nu ook in het Martini Ziekenhuis! Een bijzonder bord met graffiti 
markeert de startplek van de verbouwing van de Spoedeisende Hulp 
(SEH). De verbouwing is opgesplitst in verschillende fases en duurt tot 
halverwege 2021.

Vijf jaar yoga  
voor medewerkers
Monique van der Meché geeft in september 
al vijf jaar lang yoga aan medewerkers van 
het Martini Ziekenhuis. ‘Dankzij een paar 
trouwe deelnemers en steeds nieuwe 
enthousiastelingen zijn deze vijf jaar voorbij 
gevlogen!,’ zegt Monique. Om haar jubileum te 
vieren, geeft ze eind augustus een workshop 
waarbij medewerkers kunnen kijken wat 
yoga inhoudt en wat het voor hen zou kunnen 
betekenen.

Monique heeft de afgelopen jaren niet stil 
gezeten. ‘In april ben ik afgestudeerd als 
yogatherapeut. Ik heb nu ook de tools om 
individuele sessies te geven en gerichter op 
klachten in te kunnen spelen. Ik zou heel graag 
naast mijn lessen voor medewerkers ook yoga 
introduceren voor patiënten. Op de afdeling 
Oncologie bijvoorbeeld of bij patiënten met 
chronische pijnklachten. Ambitie genoeg!’

Meer weten over yoga op het werk of over 
de workshop? Houd dan de berichtgeving op 
MartiniNet in de gaten of neem contact op met 
Moniquevandermeche@outlook.com.

 

Taart voor Ronald Vels, één van de beveiligers van het Martini 

Ziekenhuis! Hij won de taart door de voorjaarspuzzel uit de vorige 

Matrix op te lossen. Samen met zijn collega’s heeft hij de taart vorige 

maand soldaat gemaakt.  

EBPadviseurs Jessica CramerKruit en 
Henriëtte SmidNanninga zijn uitgenodigd om 
hun ervaringen te delen over het opleiden voor 

Evidence Based Practice (EBP). De reis gaat naar 
het internationale Evidence Based Health Care 

congres in Italië. Op dit congres spreekt de 
internationale crème de la crème van de EBP en 
wetenschappelijk onderzoek over evidence in 

de medische en verpleegkundige praktijk.

Beide adviseurs zijn enthousiast. ‘Dat wij hier 
mogen presenteren, laat zien dat wij als Martini Ziekenhuis 
één van de koplopers met EBP in Nederland zijn. Dat wij dit 
als (oud)verpleegkundigen bereiken, is iets dat ons trots 
maakt!’

Op naar Italië!

Koffers pakken

Summertime

Cellist Rivke van der Staak is één van de 

muzikanten die via Muziek aan bed regelmatig 

van zich laat horen in het Martini Ziekenhuis. 

Begin juni treft ze op de gang een jazzmuzikant. 

Hij geniet zichtbaar van de muziek die Rivke en 

haar collega maken. 

Als de beide cellisten bij zijn kamer komen,  

is hij net aan het bellen. ‘Hij gebaarde dat we 

voor hem niet hoeven te spelen. ‘Wat jammer’, 

zeg ik. ‘We wilden net ‘Summertime’ voor u gaan 

spelen. Hij meldt direct zijn gesprekspartner 

aan de andere kant van de lijn dat hij moet 

ophangen ‘want ze gaan ‘Summertime’ voor me 

spelen’. Hij loopt naar zijn kamer. ‘Summertime 

is net wat ik nodig heb’, zegt hij. Er staat een 

keyboard op zijn kamer. Hij vraagt naar de 

toonsoort en gedrieën improviseren we op 

twee instrumenten op ‘Summertime’. Dat 

hadden we alle drie even nodig.’

Veel patiënten dragen een bril, hebben een gehoorapparaat of kunstgebit. Als ze geopereerd 
worden, blijven deze  voor hen belangrijke en soms onmisbare hulpmiddelen achter op de 
verpleegafdeling. ‘Losse onderdelen’ mogen immers niet mee naar de OK. Dit in verband met 
hygiëne, veiligheid of het risico op kwijtraken. 

Hiervoor bedachten Jan Willem van Leusden en Lianne Rykov van de Recovery een 
‘patiëntenopbergdoosje’.  Niet om de patiënt in op te bergen, maar wel bril, kunstgebit of 
gehoorapparaat. Het doosje zit vast aan het bed van de patiënt, is compact, afsluitbaar en 
heeft een hygiënisch gecoat laagje. En mag mee naar huis als de patiënt dat wil.

Opbergdoosje voor patiënten
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Binnen HartNet werkt het Martini Ziekenhuis samen 
met UMCG, OZG, Wilhelmina Ziekenhuis en sinds kort 
ook Treant. Sinds april wordt gewerkt met dezelfde 
zorgpaden voor ablatie en TAVI (kunstaortaklep). 
Christiane Geluk, cardioloog: ‘Het idee is dat patiënten 
de voor en nazorg in het eigen ziekenhuis krijgen 
en dat de ingreep in een gespecialiseerd ziekenhuis 
plaatsvindt, zoals het UMCG of het Martini Ziekenhuis. 
Dankzij goede afspraken voorkomen we dubbele diag
nostiek. Dus kosten en ongemak voor de patiënt.’ 

Korte lijnen
Margriet Kiesouw is  naast haar baan als verpleeg
kundig consulent Cardiologie  zorgpadcoördinator 
van HartNet: ‘We hebben gekeken wat de samenwer
kende ziekenhuizen al hadden liggen aan zorgpaden. 

Daarvan hebben we per ziektebeeld een overkoepe
lend zorgpad gemaakt. Hierin staat precies welke zorg, 
wanneer en waar wordt geleverd. Vervolgens kan elk 
ziekenhuis het zorgpad zelf finetunen en kijken hoe 
ze hun deel intern organiseren. Zolang de zorg voor 
de patiënt maar gelijk is. Ook hebben we via Stichting 
Gerrit één beveiligde mailbox ingevoerd voor het 
uitwisselen van patiëntgegevens tussen de betrok
ken ziekenhuizen. Nu kan een collega in de gedeelde 
mailbox kijken. Natuurlijk is de nieuwe werkwijze wel 
even wennen, maar we zien al veel voordelen van de 
korte lijnen en het delen van kennis.’

Flow
Christiane: ‘Het mooie van de samenwerking is ook 
dat alle ziekenhuizen kunnen aangeven in welke 
cardiologische zorg ze vooroplopen en zich verder 
willen ontwikkelen. Voor het Martini Ziekenhuis is dit 
hartritmezorg. Hiervoor komen patiënten van andere 
ziekenhuizen naar ons toe. De implantatie van ICD’s, 
waarvoor binnenkort een gezamenlijk zorgpad wordt 
ingevoerd, zal voor een groot deel bij ons plaats
vinden. Nu we structureel praten, komen we in een 
samenwerkingsflow terecht. Bij alles wat we doen, 
kijken we hoe het samen beter kan. Ook op het gebied 
van kwaliteit, wetenschappelijk onderzoek en ICT.  
Zo gaan we samen voor de beste hartzorg!’

Voor hartpatiënten mag het niet uitmaken in welk

 ziekenhuis zij worden behandeld. Overal moeten zij 

dezelfde hoogwaardige cardiologische zorg krijgen. 

Dit is het uitgangspunt van de samenwerkende 

ziekenhuizen binnen HartNet. De eerste twee zorgpaden 

zijn inmiddels gelijk getrokken, aan het vervolg wordt 

gewerkt. 

Samen voor de beste hartzorg 

‘Om te kunnen geocachen, meld je je aan op de 
website,’ legt Jolanda uit. ‘Op je mobiel verschijnt 
een kaart met locaties waar de caches verstopt lig
gen. Vervolgens ga je op stap met je mobiel of GPS. 
Soms zijn ze vrij eenvoudig te vinden, maar je kunt 
er ook lang mee bezig zijn. Je moet dan eerst een 
puzzel oplossen op de site om de coördinaten te 
krijgen van de schat. Of je moet onderweg puzzelen 
voor de eindcoördinaten. De caches liggen vaak 
goed verstopt. Hoog in de boom, in het water, onder 
een boomstronk of bankje. Heb je ‘m gevonden, dan 
schrijf je je naam op een logboekje in het schatkistje 
en meld je je vondst aan op de website.’

Bewegen
‘Het mooie van geocaching is dat je buiten bent,’ 
zegt Evelien. ‘Je zoekt een route met caches en gaat 
erop uit. Soms ben je van plan om er vier te zoeken, 
maar dan grijpt het je en doe je er toch zeven. Het 
stimuleert je echt om te bewegen. Gisteren was 
ik met mijn zoon op pad. We vonden een schat 
die diep in de grond zat verstopt. Je hebt dan een 
uitschuifbare stok met een magneet nodig om de 
cache eruit te halen, maar die heb ik natuurlijk niet.’ 
Jolanda grijpt in haar tas en laat precies het stuk 
gereedschap zien dat Evelien bedoelt. ‘Gewoon bij 
de Action,’ zegt ze. Evelien: ‘Echt? Die ga ik meteen 
halen!’

Plekjes
Als fanatieke geocacher heeft Jolanda zelfs een uit
schuifbare ladder in de auto. ‘Ook op vakantie kijken 
wij of er iets in de buurt ligt. Je komt dan op plekjes 
waar je anders nooit zou komen. Andere mensen 
liggen op het strand in Gran Canaria, maar wij waren 
op een autokerkhof. Daar bleek een cache verstopt 
te zitten in een dashboardkastje!’ Evelien: ‘Geoca
ching kan overal, is gezellig, hoeft niks te kosten en 
je bent lekker buiten. Dat is het mooie ervan!’

Over de hele wereld liggen miljoenen schatten

 (caches) verstopt. Dit zijn doosjes, vogelhuisjes of 

munitiekistjes met daarin een wisselende ‘schat’. 

Evelien Wieland en Jolanda Udding van de Kraam-

afdeling leggen vele kilometers af om deze schatten 

te vinden. Evelien heeft er inmiddels 120 gevonden 

en Jolanda zelfs 3.000!

 Evelien en Jolanda   Kraamverpleegkundigen

Evelien (links) en Jolanda

Margriet Kiesouw (links) en Christiane Geluk
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Tjarda Stelling werkte bijna 25 jaar als operatieassistent, toen ze op haar fiets werd aangereden 

door een auto. Aanvankelijk dacht ze niets te mankeren, maar dat viel tegen. Haar bekken bleek 

zwaar gekneusd, waardoor ze haar werk op de OK niet meer kon doen. Wat even een einde leek, 

blijkt twee jaar later een nieuw begin.

Geluk bij een ongeluk 

‘Ik heb een tijdje thuis gezeten’, vertelt Tjarda, ‘maar wilde 
feeling houden met het werk en ben gaan helpen met de 
organisatie van een groot personeelsfeest. Een behoorlijke 
klus waar ik veel voldoening uit haalde. Toen bleek dat 
ik, gezien mijn klachten, mijn werk als operatieassistent 
definitief niet meer kon doen, vond ik dat heel erg. Tegelij
kertijd dacht ik: als ik dit dan toch moet loslaten, wat kan 
en wil ik dan wel?’ 

Oriëntatie
‘Ik heb hierover veel gesprekken gevoerd met onder 
meer mijn leidinggevende Wouter Loef, adviseur duur
zame inzetbaarheid Esther Eisen en P&O adviseur Renée 
Swarte. Ze gaven me het gevoel dat ik meer was dan 
mijn klachten. Het was spannend, maar ik was blij dat ik 
me kon richten op wat ik nog wél kon. Ik had gemerkt 
dat ik organiseren leuk vind en zag dat er projecten op 
de afdeling niet goed liepen, omdat er onvoldoende tijd 
voor was. Daarin zag ik een kans voor zowel mezelf als 
de organisatie. Ik kreeg de opdracht een plan voor mijn 
nieuwe functie van projectcoördinator OK te schrijven. 
Mijn leidinggevende en ik spraken af dat we het van beide 
zijden een jaar de kans zouden geven. Mede door zijn 
steun en vertrouwen durfde ik het aan.’ 

Comfortzone
‘Het was best eng’, zegt Tjarda. ‘Als projectcoördinator 
werk je heel zelfstandig en het was buiten mijn com
fortzone. Maar ik was ook meteen enthousiast over de 
functie! Afgelopen januari is mijn contract omgezet naar 
onbepaalde tijd. Ook ben ik gestart met een Post HBO
opleiding Projectmanagement. Ik doe nu onder meer de 
projecten OK Vitaal en Crew Resource Management (CRM). 
Ik merk dat mijn OKervaring van meerwaarde is in beide 
projecten.’

Lef
‘Ik kan echt spreken van een geluk bij een ongeluk. Na 25 
jaar was het misschien ook wel tijd voor iets nieuws. Toch 
zou ik deze stap niet snel zelf hebben gezet. Ik had niet 
gedacht dat ik het lef zou hebben om mijn eigen functie 
te creëren. Van dit hele proces heb ik geleerd dat je jezelf 
een moment mag gunnen om te balen. Maar dat je daarna 
de regie moet nemen en moet uitzoeken wat je kunt en 
wilt. Als je actief durft te zijn, is er veel mogelijk!’

Patiënten die in het ziekenhuis ‘liggen’, dat mag van fysiotherapeut  
Bert Cuijpers en diëtist Esther van der Scheer verleden tijd zijn. Als 

het medisch mogelijk is, blijft de patiënt in beweging. Dat vraagt een 
ziekenhuisomgeving die uitnodigt om te bewegen en een andere mindset 
van patiënten en zorgprofessionals. Bert en Esther gaan erover in gesprek.

Martini beweegt!



 Matr ix  02-2019    10   Mar t in i  Z iek enhuis  Matr ix  02-2019    11   Mar t in i  Z iek enhuis

Beweging
Bert: ‘Om patiënten in beweging te 
brengen, zijn we een project gestart 
dat we ‘Martini Beweegt’ hebben 
genoemd. Het idee is dat alle disci
plines rondom de patiënt beweging 
en goede voeding stimuleren in een 
ziekenhuisomgeving die uitnodigt om 
te gaan bewegen. Als pilot hebben we 
nu oefenprogramma’s op de scher
men boven het bed. Ook hebben we 

beweegkaarten. 
Hierop staat 
hoe een patiënt 
mag en kan 
bewegen, zodat 
iedereen aan het 
bed dit kan zien.’ 
Esther: ‘Ik vind het handig, want 

ik durf patiënten niet zomaar uit bed te halen. Als ik op 
de beweegkaart zie dat de patiënt zelf met de rollator 
kan lopen, kan ik iemand meer activeren.’ ‘Precies’, zegt 
Bert, ‘Er zijn ook al afdelingen met oefengroepen en 
met huiskamers waar gezamenlijk wordt gegeten. Het 
zou ook mooi zijn als patiënten worden uitgenodigd 
om van de afdeling af te gaan om bijvoorbeeld een 
kunstroute te wandelen. We hebben een kernteam 
gevormd in het project en willen dit uitbreiden met 
meer disciplines zodat beweging in het hele zieken
huis aandacht krijgt. Diëtetiek hoort daar natuurlijk bij.’

Voeding
Esther: ‘Het Facilitair Bedrijf gaat na de 
zomer aan de slag met een nieuw voe
dingsconcept in de Kliniek. Daar hebben 
wij een belangrijke rol in. We willen het 
aanbod van maaltijden beter afstemmen 
op individuele patiënten: Wanneer willen 
ze eten? Waar willen ze eten? Dat vraagt 
het nodige aan logistiek en ondersteu
ning. ’s Avonds warm eten is voor bijna 
alle patiënten prettig, maar er zijn oncolo
giepatiënten die ’s avonds weinig eetlust 
hebben. Als zij ’s middags warm eten, zorgt 
dat voor een betere hoeveelheid calorieën 
en eiwitten. In sommige ziekenhuizen 
kun je binnen een uur een bord pasta 

Bert: ‘Ik werk sinds 1996 als fysiotherapeut in het 
Martini Ziekenhuis, vooral bij wervelkolom gerela
teerde klachten, traumatologie en sportrevalidatie. 
Bewegen is voor mij ook privé belangrijk. Ik doe aan 
tennis, wielrennen en ik fiets bijna elke dag op mijn 
racefiets 17 kilometer van Zuidhorn naar mijn werk.’ 
‘Dan kom je langs mijn huis in Gravenburg,’ zegt 
Esther. ‘Voor mij is het 9,9 kilometer, maar ik ga op een 
gewone fiets. Ik werk sinds 2001 in het Martini Zieken
huis als diëtist, vooral in de kliniek. Op dit moment bij 
Oncologie, Kindergeneeskunde en het Brandwonden
centrum.’

Bed
‘Bewegen is heel belang
rijk voor patiënten,’ 
zegt Bert, ‘daarvoor is 
voldoende bewijs. Als je 
ligt, gaan je spiermassa, 
spierkracht en longvolume achteruit. Lig je tien 
dagen in bed, dan verlies je een kilo aan spiergewicht 
en het duurt een halfjaar voordat je dat er weer bij 
hebt. En dat is voor een gezonde volwassene, kun je 
nagaan hoe dat voor een patiënt is. We weten dus hoe 
belangrijk bewegen is, maar het ziekenhuis is er niet 
op ingericht.’ Esther: ‘Alles is ingericht rondom het bed. 
Voor jou als patiënt is die twee vierkante meter jouw 
plekje. Daar heb je je scherm, krijg je je eten, daar komt 
de dokter. Logisch dat patiënten overdag 90% van hun 
tijd op bed doorbrengen.’ Bert: ‘Eigenlijk zou je dat bed 
moeten kunnen inklappen.’

pesto laten komen als je daar zin in hebt. Daar 
willen we ook meer naar toe. Dat past binnen 
het concept van gastvrijheid, maar is ook goed 
voor behoud en verbetering van conditie.’ Bert: 
‘Wij hebben elkaar daarin ook nodig en kunnen 
veel van elkaar leren.’ Esther: ‘Inderdaad, want 
voeding en beweging zijn beide essentieel voor 
het behoud van conditie. Als je goed eet, maar 
je beweegt niet, dan gebeurt er niks. En als je 
beweegt zonder bouwstoffen helpt het ook niet. 
Het ondersteunt elkaar.’ 

Mindset
Bert: ‘Bewegen in het ziekenhuis vraagt een 
andere mindset van patiënten. Ze moeten 
eigenlijk vóór de opname al bezig zijn met 
het idee dat ze hier niet komen om te liggen.’ 
Esther: ‘Bij geplande opnames screent de ver
pleegkunde van het preoperatief spreekuur op 
ondervoeding en krijgt de patiënt begeleiding 
bij een energie en eiwitverrijkt dieet, in de weken 
voorafgaand aan de operatie. Dat helpt goed in die 

‘Alles is ingericht 
rondom het bed’

voorbereiding.’ Bert: ‘Inderdaad, we moeten er 
meer naartoe dat de patiënt en iedereen erom
heen weet dat bewegen en voeding bijdragen 
aan minder complicaties en een fittere patiënt. 
En dat een ziekenhuis een omgeving is die staat 
voor werken aan je gezondheid. Ook het rookvrije 
ziekenhuis past in die gedachte. We hebben elkaar 
nodig om dat breed uit te dragen.’ 

‘Beweging en voeding 
dragen bij aan minder 
complicaties en een  

fittere patiënt’
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Als iemand veel moeite heeft gedaan om in dienst te komen 
bij het Martini Ziekenhuis is het wel Afina van Dijk. De 
aanhouder wint en inmiddels is ze een vast gezicht op de 
verpleegafdeling Longziekten (1D). Tijd om nader kennis te 
maken.

Kennismaken

Bagage

‘In 2012 heb ik mijn opleiding MBOV afgerond en wilde ik niets liever dan werken in het 
Martini Ziekenhuis. Ik werd afgewezen, omdat ik geen HBOopleiding en werkervaring 
had. Daarom ben ik gaan werken in de thuiszorg, tot ik in 2014 als oproepkracht bij het 
 Bureau Tijdelijk Personeel kon komen. Ik hoopte dat dit een opstapje zou zijn naar vast 
werk. In vier jaar tijd is me dat niet gelukt vanwege mijn MBOopleiding. Uiteindelijk heb ik 
ontslag genomen en me laten omscholen voor de kraamzorg. Ik vond het daar super leuk, 
maar we konden er niet van rondkomen. Met pijn in het hart heb ik de kraamzorg weer 
verlaten en ben ik gaan werken in de ouderenzorg. Vanaf dag één zat ik daar niet op mijn 
plek en ze moedigden me daar aan om toch weer in het Martini Ziekenhuis te solliciteren. 
Dat heb ik gedaan en tot mijn verbazing werd ik nu wel aangenomen. Ik denk vanwege 
het personeelstekort en ik had inmiddels veel werkervaring.’

Patiënt ‘De patiënt komt natuurlijk bij ons voor goede zorg, maar ik probeer ook altijd een beetje 
luchtigheid en humor mee te brengen. Een opname is niet leuk, maar we kunnen het nog 
wel een beetje gezellig maken.’

Tegenvaller
‘Dat de kraamzorg zo slecht verdiende, viel me echt tegen. Ik had een jaar geïnvesteerd in 
een opleiding en vond het daar hartstikke leuk. Die ervaring heeft me ook weer wat opge
leverd, want ik wil nu een eigen bedrijf starten om een babygebarencursus te geven aan 
ouders. Baby’s kunnen nog niet praten, je kunt ze na een half jaar wel gebaren leren zodat 
ze zich daarmee kunnen uiten. Dat werkt heel goed.’

Inspiratie‘Ik kom uit een echte zorgfamilie, dit heeft mij geïnspireerd om in de zorg te gaan werken. 
Als kind wilde ik dit al.’

Thuis ‘Ik woon samen met mijn vriend en zoontje van twee jaar. In mijn vrije tijd ben ik als 
vrijwilliger van het Rode Kruis aanwezig bij evenementen. Ook ben ik graag creatief bezig.’ 

Toekomst‘Ik hoop nog lang op 1D te blijven, want ik vind dit een geweldige afdeling. Ik vind de 
kraamzorg ook leuk én de acute zorg. Er is nog veel te ontdekken. Ik wil in ieder geval ook 
mijn HBOV halen. Daar hoop ik volgend jaar aan te beginnen.’

Zie je wel eens een groep kinderen met groene hesjes langs

ons ziekenhuis fietsen of lopen? Zij zijn onderweg naar 

de buitenschoolse opvang van BSO De Blokhut. Een zeer 

actieve opvangplek met zo’n leuk aanbod van activiteiten 

dat ‘buitenwerkse opvang’ ook geen gek idee zou zijn!

Zoveel meer dan opvang!

Krista de Jong begon als stagiaire bij De Blokhut. Ze 
werkte vijf jaar als begeleidster op de groep en is sinds 
kort pedagogisch coach voor de 25 medewerkers van De 
Blokhut. Krista: ‘Op de drukke dagen, zoals dinsdag en 
donderdag, komen hier rond de 200 kinderen. Zij zijn ver
deeld over drie leeftijdsgroepen. Elk kind heeft een eigen 
mentor, die ze opvangt als ze hier aan komen. Ze eten en 
drinken even iets en kunnen dan naar de activiteiten.’ 

Workshops
Want activiteiten zijn er volop. Krista: ‘We bieden 
workshops op het gebied van sport, natuur en creatief. 
Kinderen kunnen zich hiervoor inschrijven en gaan dan 
vier dagen aan de slag met hun gekozen workshop. Ze 
maken bijvoorbeeld samen een kijkdoos, leren een nieuw 
sportief spel of leren om vuur te maken. De workshops 
worden gegeven in onze gymzaal, de natuurschuur of het 
creatief atelier. De medewerkers worden ingezet op basis 
van hun talenten.’

Knap
‘Ook werken we met “Meervoudige Intelligentie”,’ vertelt 
Krista. ‘Kinderen leren ergens “knap” in te zijn, zoals in 
taal, rekenen of muziek. Ze kunnen dan spelenderwijs 
activiteiten doen die hierop zijn gericht. Bij taal doen ze 
bijvoorbeeld een letterestafette en bij rekenen bakken 
ze een cake en berekenen ze de ingrediënten. Natuurlijk 
mag er ook lekker worden gechilld, maar iPads of andere 
beeldschermen zijn er niet. We willen kinderen graag 
stimuleren om aan de slag te gaan met hun interesses en 
samen te spelen.’

Verhuizing
Een project waarmee de kinderen ook druk zijn, is de 
aanstaande verhuizing. De kinderen denken mee over 
wat mee moet verhuizen en wat op de nieuwe plek 
moet komen.  ‘Gelukkig hebben we twee goede nieuwe 
locaties gevonden, waar elk een groep van 100 kin
deren wordt geplaatst. Hier bieden we alle faciliteiten 
die we nu ook hebben. We blijven in de buurt van het 
Martini Ziekenhuis, want de nieuwe locaties zijn aan de 
 Semmelweisstraat en in de Wijert. Dat is handig voor 
veel ouders die in het Martini Ziekenhuis werken en hun 
kinderen bij De Blokhut hebben. Zij blijven dichtbij!’

BIJ DE BUREN…
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Marleen Keizer, toegepast gerontoloog, legt uit: ‘De geriater 
doet op de SEH geriatrisch onderzoek en besluit in overleg 
met de specialist Ouderengeneeskunde van Maartenshof of de 
patiënt op de Schakelafdeling kan worden opgenomen. Daar 
stelt een behandelteam van Maartenshof vast welke zorg en 
behandeling de patiënt verder nodig heeft. Dit kan ook in het 
weekend en ’s avonds tot 20.00 uur. In Maartenshof is 24 uur 
per dag een specialistisch behandelteam aanwezig, bestaande 
uit verpleegkundigen en een specialist Ouderengeneeskunde. 
Een patiënt kan maximaal vijf werkdagen op de Schakelafdeling 
verblijven. In die tijd wordt de patiënt geobserveerd en wordt 
een zorg en behandelplan opgesteld.’

Oplossing
Geriater Jos Verkuijl is blij met de Schakelafdeling: ‘Ik heb meer 
voldoening in mijn werk, want ik ervaar dat mensen beter op 
hun plek zijn in een rustige omgeving, waar de tijd is om in een 
multidisciplinair team na te denken over passende vervolgzorg. 
Eerst zagen we geen andere optie dan opname in het zieken

huis, terwijl je weet dat dit eigenlijk niet de juiste omgeving 
is. Voor je het weet liggen patiënten hier te lang en zie je ze 
achteruit gaan. Mensen zijn verhoogd kwetsbaar, raken sneller 
verward en lopen meer kans op infecties. Het is heel fijn dat wij 
deze oplossing nu kunnen bieden. Ook zorgt de Schakelafde
ling voor ruimte in het beddenhuis. Bijna elke dag sturen we nu 
een patiënt door. Wij verwachten dan ook dat de zes bedden die 
Maartenshof biedt, snel te weinig zullen zijn.’ 

Samenwerken
Zorggroep Groningen, Martini Ziekenhuis en Menzis hebben de 
Schakelafdeling in nauwe samenwerking ontwikkeld. Manager 
Peter Smit die nauw betrokken is bij de pilot zegt: ‘Het is onze 
intentie dat alle zorgverzekeraars en verpleeghuizen uiteinde
lijk mee gaan doen. Hierover zijn wij nu al in gesprek met onze 
ketenpartners en de andere zorgverzekeraars. De eerste ervarin
gen uit de pilot laten zien dat we in een behoefte voorzien: de 
beste zorg op de juiste plek voor onze kwetsbare ouderen!’

De beste zorg op de juiste plek  
voor de oudere patiënt

Kwetsbare ouderen die op de Spoedeisende Hulp (SEH) worden binnengebracht, 

kunnen na medische diagnostiek vaak niet meteen naar huis. Na onderzoek kan 

blijken dat ze geen medische behandeling in het ziekenhuis nodig hebben, maar dat 

naar huis gaan ook niet verantwoord is. Er is tijd nodig om de juiste zorgdiagnostiek 

te verrichten. Sinds kort kan dat op de Schakelafdeling in Maartenshof.

Waar krijg jij energie van? Die vraag kwam Alyda Winter tegen bij de voorbereiding van 

haar jaargesprek. ‘Ik dacht, het is misschien raar, maar het geeft mij energie als ik iets voor 

mensen kan doen in hun laatste levensfase. De intimiteit, het éénopéén contact. Dat je die 

tijd ondanks het verdriet toch zo mooi mogelijk kunt maken.’

‘Een eer dat ik erbij mag zijn’ 

Alyda Winter werkt sinds 1988 als verpleegkundige in ons 
ziekenhuis, waarvan nu negen jaar als ICverpleegkundige 
bij het Brandwondencentrum. Zo’n vijf keer per jaar gaat 
ze  net als enkele collega’s trouwens – mee als vrijwil
liger met de Wensambulance van de Stichting Ambiance 
NoordNederland (SANN). ‘De Wensambulance vervult 
laatste wensen van mensen die nog maar kort te leven 
hebben en afhankelijk zijn van liggend vervoer. We zijn 
met zo’n 140 vrijwilligers, waarvan 40 chauffeurs. De Wen
sambulance wordt bekostigd vanuit giften en donaties. 
Ook voor patiënten die in het ziekenhuis liggen is dit 
mogelijk. Dat is goed om te weten voor collega’s.’ 

Wensen
Samen met een chauffeur gaat Alyda op pad om de 
wensen in vervulling te brengen. Ze noemt enkele voor
beelden: ‘Soms willen mensen naar de begrafenis van 
een familielid, maar we zijn ook wel naar de Keukenhof 
geweest en iemand wilde de zon nog een keer in de zee 
zien ondergaan. En we hebben ook wel eens een hele dag 

gekeken hoe poedels werden getrimd! De mooiste herin
nering heb ik zelf aan de wens om een dag naar Ameland 
te gaan. Deze meneer had al drie weken geleden overle
den moeten zijn. Er was al afscheid genomen en alles was 
gezegd. Eigenlijk was elke dag nog een cadeautje. Omdat 
de familie altijd een huis had op Ameland, wilden ze daar 
nog een keer heen. Het was een heel warme familie en 
er gingen wel 30 familieleden mee. Dat was voor mij ook 
heel mooi om mee te maken. Echt heel bijzonder!’

Dankbaar
Maar is het ook geen zwaar en verdrietig werk? ‘Natuurlijk 
heeft zo’n dag altijd een verdrietig randje. Het ontroert 
me soms ook en ik schiet wel eens vol. Het medeleven is 
er, maar ik kan ook afstand nemen. Het is niet mijn familie. 
Aan het einde van de dag ga ik naar huis en ben ik het 
kwijt. Dan blijft het goede gevoel dat ik deze mensen 
ondanks alle ellende toch een fijne dag en mooie herin
nering heb kunnen geven. Het is heel dankbaar werk. Voor 
mij is het een eer dat ik bij zo’n dag mag zijn.’

V.l.n.r.: Jos Verkuijl,  
Marleen Keizer,  

Peter Smit van het 
Martini Ziekenhuis en 

Jessica Verhagen en 
Wilco van den Bergs 

van Maartenshof.
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‘In september 2016 moest ik een buikoperatie ondergaan’ vertelt 
Marina. ‘Daarna kreeg ik acute hartproblemen met als gevolg een 
hartkatheterisatie, een stent en hartrevalidatie. Vervolgens werd 
ik opgenomen met klachten die op een beroerte leken, maar wat 
gelukkig neuritis vestibularis (draaiduizeligheid) bleek te zijn. En 
afgelopen januari kreeg ik een nieuwe heup.’ 

Fee
‘Ik heb gemerkt hoe belangrijk de verpleging is. Iedereen werkt 
hard, maar je merkt wel dat mensen van Bureau Tijdelijk Per
soneel niet op alle vragen antwoord weten. Dat is begrijpelijk, 
maar ik vond het na mijn buikoperatie wel heel fijn dat er een 
oude rot was in de nachtdienst. Ik had zware medicijnen en voor 
mijn gevoel zweefde ze als een fee door de kamer. Ik voelde me 
zo veilig bij haar. Ook kwam er voor mijn buikoperatie een OK 
assistent langs, die ik kende. Hij vroeg of ik het een probleem vond 
dat hij bij de operatie aanwezig was. Dat vond ik heel respect vol.’

Aanbeveling
Marina merkte ook hoe fijn het is dat je op het Patiëntenportaal 
zelf onder meer je bloeduitslagen en voorgeschreven medicatie in 

de gaten kunt houden. ‘Daardoor kun je als patiënt goed mee
denken. Soms is dat echt nodig. Een aanbeveling heb ik ook. Bij 
de Cardiologie krijg je leefregels voor voeding na ontslag. Maar als 
je daar ligt krijg je het standaardeten. Ik denk dat we in de regio 
echt het verschil kunnen maken als we hier cardiofood zouden 
aanbieden.’ 

Teveel ballen in de lucht
‘Gelukkig heb ik een opgeruimd karakter,’ zegt Marina. ‘Ik stapel 
het niet op, maar mijn hartproblemen hebben me wel aan het 
denken gezet. Ik hield te veel ballen in de lucht. Zelfs toen ik met 
spoed opgenomen werd, bleef ik vanuit bed nog dingen telefo
nisch regelen.’
‘Het was goed dat ik werd stilgezet, maar het had minder ingrij
pend gemogen. Ik heb mijn leefstijl aangepast en ben niet naar 
mijn oude werksituatie teruggegaan. Het Martini Ziekenhuis heeft 
me goed verzorgd, als patiënt én als medewerker. Ik heb alle tijd 
kunnen nemen om beter te worden en voel me thuis op mijn 
nieuwe werkplek. Hopelijk blijft het nu even rustig.’ 

Een warm welkom
In tweeënhalf jaar tijd lag Marina Middelberg op vier verschillende afdelingen van ons ziekenhuis, 

waar ze ook nog eens werkt. Eerst als leidinggevende bij Neurologie en nu als servicemanager bij ICT. 

‘Het voelde heel welkom en vertrouwd,’ vertelt ze. ‘Iedereen doet enorm zijn best om maximale zorg te 

leveren, met hier en daar een verbeterpuntje.’

Tip 1: 

Bouw ritme nachtdiensten op

Het is verstandig om bij onregelma
tige diensten te beginnen met een 
ochtenddienst, gevolgd door een 
middag en daarna een nachtdienst. 
Door voorwaarts te roosteren bouw 
je het ritme op. Die opbouw is erg 
belangrijk voor je bioritme en daarmee 
je gezondheid!

Tip 2: 

Een goede slaapplaats

Als je gaat slapen, zorg dan voor een 
goed verduisterde, koele en stille 
slaapkamer. Zo slaap je snel en rustig. 
En op deze manier kan je lichaam het 
beste herstellen van de ‘werkdag’.

Tip 3: 

Geen mobiel

Zorg dat je jouw mobiele telefoon 
tijdens het slapen niet binnen je bereik 
hebt. Deze geeft (onbewust) onrust en 
ongewenste afleiding.

Heel IC haakt

Een nachtdienst op de IC kan lang duren als er weinig te 
doen is. ‘Daarom zijn we een paar jaar geleden met enkele 
collega’s allemaal dezelfde deken gaan haken,’ vertelt ver
pleegkundige Cynthia Hut. Steeds meer collega’s haakten 
aan en inmiddels zitten er 16 collega’s in de appgroep  
‘Heel IC haakt’. 

Esther van der Veen, helpende SEH, werkte via Bureau Tijdelijk 
Personeel een tijdje op de IC. ‘Ik haakte zelf al en vond het heel 
leuk om te zien dat de collega’s op de IC hiermee bezig waren. 
Het duurde niet lang of ik zat in de appgroep. Hier delen we 
foto’s van het eindresultaat, zoals een knuffel, kussen, kraam
cadeau of antidelier inktvis. Zo breng je elkaar op ideeën van 

patronen en kleurtjes. En we vragen elkaar om advies als we 
vastlopen in een patroon.’ 

‘Soms kom ik aan het haken toe tijdens de nachtdienst, soms 
ook niet’, zegt Cynthia. ‘Maar het leuke van haken is dat je er 
weinig concentratie voor nodig hebt. Je hebt snel resultaat en 
je wordt blij van al die kleurtjes. Het is ontspannend.  Hoewel 
het ook wel frustrerend kan zijn als je de tel kwijt bent en een 
foutje maakt.’ Esther: ‘Haken is gewoon verslavend. Als je aan 
een patroon begint, moet je door. Het fijne is dat het altijd 
mooi en kleurrijk wordt. En met de appgroep is het ook nog 
gezellig.’ 

Tips voor de avond- en nachtdienst
Werken gedurende de avond en nacht kan behoorlijke impact hebben op je dagritme waarin 
je lijf functioneert. Door te letten op een aantal specifieke zaken, kun je deze impact beperken 
en zorgen dat je de avond en nachtdiensten beter doorkomt. ARBOverpleegkundige Richard 
 Doornbos geeft drie tips:

Meer tips vind je op de website van ons ziekenhuis. Ga naar www.martiniziekenhuis.nl en voer de zoekterm nachtdienst in.

Esther van der Veen

Jolanda Qualm Cynthia Hut

Andréke Wagena
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Het Martini Ziekenhuis startte in 1994 met hemodialyse. In korte 
tijd waren er 50 tot 60 patiënten per jaar. Inmiddels zijn dat zo’n 
120 dialysepatiënten, waarvan ongeveer 20 buikdialyse krijgen. 
Wilbert: ‘Toen ik hier in 2001 kwam, heb ik vooral gewerkt aan 
de uitbreiding met buikdialyse. Interessant is dat we recent 
onderzoek hebben gedaan naar buikdialyse voor patiënten met 
hartfalen. Dit bleek hun kwaliteit van leven te kunnen verbeteren. 
Hierdoor kunnen we nu een interessante nieuwe patiëntgroep 
helpen. Niet voor niets bestaat ons logo uit nieren én een hart. 
In de loop der tijd is ook de nacht en thuishemodialyse erbij 
gekomen.’

Samenwerking
Samenwerking is altijd belangrijk geweest. Wilbert: ‘De tijd van 
de marktwerking kwam en iedereen mocht dialyse aanbieden. 
Wij zijn voor kwaliteit gegaan en niet alleen voor efficiency. Maar 
we moesten wel een bepaald volume hebben om die kwaliteit 
te kunnen bieden en minder kwetsbaar te zijn. Daarom zijn de 
dialyse locaties Assen en Drachten erbij gekomen, en werken 
we daar samen aan betere preventieve nierzorg. Anders dan in 

andere regio’s is de samenwerking in het noorden altijd goed 
geweest. We hebben elkaar geholpen in tijden van drukte en 
onder meer samengewerkt op het gebied van transplantatie en 
preventie. De patiënt heeft hier altijd voorop gestaan. Daar zijn 
we ook wel trots op.’ 

Preventie
‘Van dialysecentrum zijn we toegegroeid naar niercentrum,’  
zegt Wilbert, ‘met veel aandacht voor preventie. Vaak zien we dat 
patiënten pas bij ons komen als de nierfunctie al sterk is verslech
terd. Wij kunnen dit dan stabiliseren, maar het is natuurlijk beter 
als patiënten eerder komen. Daar wijzen we ook andere dokters 
op. Ook onze aandacht voor hypertensie zit in de preventiesfeer, 
want één van de meest voorkomende oorzaken van nierschade 
is hoge bloeddruk. We hebben verschillende strategieën ontwik
keld, zoals het programma STERK en het Niercafé, om patiënten 
eigen regie te geven over hun ziekte. Deze programma’s ontwik
kelen we steeds meer samen met onze partners en de patiënten
vereniging.’ Zo is het Martini Niercentrum klaar voor nog eens  
25 jaar!

In 1994 startte het Martini Ziekenhuis met een dialysecentrum.  
De afgelopen 25 jaar is er medisch meer mogelijk geworden en is de 

dialysezorg uitgebouwd naar nierzorg, met meer aandacht  
voor preventie. Internistnefroloog Wilbert Janssen maakte een  

groot deel van de ontwikkeling mee.

Martini Niercentrum 

Sandra werkt al ruim 20 jaar op het gebied 
van huisvesting in ons ziekenhuis: ‘Afge-
lopen september ben ik begonnen aan 
de Orange Belt-cursus, omdat ik nieuws-
gierig was naar de LSS-methode. Naast 
theorie ga je in deze cursus op zoek naar 
een (kleine) verbetering in een bestaand 
proces. Het idee is dat geen enkel proces 
optimaal is of blijft. En dat je continu naar 
verbetering kunt streven.’

Buiten kantoortijden
Van meerdere kanten hoorde Sandra dat er 
verbetering mogelijk zou zijn in de registra-
tie van meldingen die buiten kantoortijden 
binnenkomen voor de Technische Dienst. 
‘Overdag worden storingen en defecten 
voor de afdelingen Techniek en Huisves-
ting en Medische Techniek gemeld bij het 
Servicecentrum op toestel 5000 of digitaal. 
De medewerkers van het Servicecentrum 
verzorgen de registratie van de meldingen. 
Zij verdelen deze over de afdelingen voor 
de afhandeling. Buiten kantoortijden was 
de registratie niet zo duidelijk.’ 

Verbeterproject
Daar moest het project van Sandra veran-
dering in brengen. De doelen waren: 100% 
registratie van meldingen gemaakt buiten 
kantoortijden, borging van registratie, 
medewerkers die het belang van registra-
tie onderkennen en begrijpen en klanten 
die tevreden zijn met de voortgangsmel-
dingen over de afhandeling van de storing. 
Sandra was de begeleider in het project. 
‘Samen met een verbeterteam hebben we 
het proces geanalyseerd, de knelpunten 
benoemd en verbeteringen voorgesteld. 
Deze aanpak werkt goed, omdat het 
verbeterteam bestaat uit medewerkers 
die in het proces werken. Doordat ook 
de stakeholders - zoals leidinggevenden 
- zijn meegenomen in het project, waren 
alle betrokkenen op de hoogte en had ik 
draagvlak om dit proces te onderzoeken.’ 

Onderzoek
Het onderzoek gaf al snel een beeld. 
Sandra: ‘Uit een meting bleek dat slechts 
een derde van de meldingen buiten kan-

toortijden voor de Technische Dienst werd 
geregistreerd. Dit kwam mede doordat de 
meldingen via meerdere telefoonnummers 
en bij verschillende personen binnen-
kwamen. Hierdoor ontving de klant vaak 
ook geen digitale terugkoppeling over de 
afhandeling van de storing.’ 

Optimalisering
Het verbeterteam kwam met een voorstel 
voor een optimalisering. Sandra: ‘De 
meldingen buiten kantoortijd zijn nu op 
toestel 5000 gecentraliseerd. Hier worden 
ze buiten kantoortijden opgepakt door de 
Bedrijfsbeveiliging. Zij besluiten of het no-
dig is om de dienstdoende storingsmon-
teur op te roepen. De beveiliger registreert 
alle meldingen het registratiesysteem, 
houdt de klant automatisch op de hoogte 
van de afhandeling. Het leuke is dat de 
Bedrijfsbeveiliging blij is met deze nieuwe 
taak, want zo zijn ze meteen op de hoogte 
van de actuele (ver)storingen in huis. Dat 
is heel relevant voor hun functie. Met een 
betere registratie hopen we bij Techniek en 
Huisvesting betere analyses te kunnen ma-
ken van de meldingen. Daarmee kunnen 
we bijvoorbeeld de onderhoudscontracten 
van installaties en apparatuur verbeteren. 
Dat kan weer leiden tot minder storingen.’ 

Verbetering
Bij de uitwerking van de implementatie 
bleek dat de verbeteringen konden wor-
den toegepast op alle storingen die zijn 
gericht aan het Facilitair Bedrijf én op de 
storingen voor de Medische Techniek.  
‘Er is dus meer verbeterd dan ik van te 
voren had kunnen bedenken,’ zegt Sandra. 
‘Dit maakt dat ik met een goed gevoel 
terugkijk op deze cursus en dit verbeter-
project.’ De afronding van het project 
volgt aan het eind van de zomer met een 
evaluatie.  Sandra: ‘Met nieuwe metingen 
moet objectief worden vastgesteld of 
de registratie is verbeterd. De uitkomst 
hiervan vind ik niet zo spannend, want 
die verbetering behalen we zeker! Ik ben 
vooral benieuwd naar de ervaringen van 
de medewerkers uit het proces met deze 
nieuwe werkwijze. Ook voor hen moet het 
een verbetering zijn!’

Je hebt het vast al gehoord of gelezen. Sinds 11 juni bel je ook buiten kantoortijden 
met toestel 5000 voor storingen en defecten voor het Facilitair Bedrijf en Medische 
Techniek, behalve ICT. Deze verandering komt voort uit een verbeterproject dat 
 Sandra Bartelds uitvoerde voor haar Orange Beltcursus. Hier leerde ze met behulp 
van Lean Six Sigma (LSS) verbeterprojecten te begeleiden. 

Storing melden?  
Bel dag en nacht toestel 5000

JAAR


